Ogłoszenia Parafialne na 3 maja 2020 r.

Ogłoszenia Parafialne –

IV Niedziela Wielkanocna „A”

3 maja 2020 roku.

1. Dzisiaj – w IV Niedzielę Wielkanocną przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Prośmy więc pokornie i wytrwale Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.
Koronka do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo majowe w tej intencji w łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo.

2. Dzisiaj też przypada 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prośmy o zgodę i
jedność w naszym Narodzie oraz pomyślność wszystkich obywateli. Z racji I niedzieli miesiąca
w Kościele Nawiedzenia wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 14,oo.
Udajmy się tam na chwilę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny oraz powołań do służby Bożej.

3. W związku z obowiązującymi przepisami ograniczającymi ilość wiernych mogących
uczestniczyć w Mszy św. do czasu dalszej liberalizacji tych przepisów Msze św. i nabożeństwa
majowe będziemy odprawiać w Kościele Zasadniczym także w tygodniu, aby umożliwić
wszystkim chętnym modlitwę w świątyni.

4. Przypominamy, że nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie w łączności z wieczorną
Mszą św. o godz. 18,oo oraz od poniedziałku do piątku także o godz. 20,3o.

5. Przypominamy też, że od 4 maja można w godz. urzędowania Biura Parafialnego
telefonicznie rezerwować intencje mszalne na lipiec, sierpień i wrzesień. Ze względu sytuację
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personalną w naszej parafii Msze św. w dni powszednie rezerwujemy o godz. 7,oo i 18,oo a w
niedziele bez godz. 20,oo. Do odwołania nie ma możliwości rezerwacji Mszy św.
koncelebrowanych.

6. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Floriana – Męczennika; w
środę
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
a w piątek
Uroczystość Św. Stanisława – Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski
. Wszystkim Solenizantom życzymy obfitości Bożych łask. Ze względu na uroczystość w piątek
nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od potraw mięsnych.

7. W tym tygodniu przypada też I czwartek maja. Godzina święta i nabożeństwo majowe w
łączności z wieczorną Mszą św.

8. Przypominamy też, że Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz.
16,oo-17,oo; a w piątki i soboty w godz. 11,00-12,oo wyłącznie w sprawach pogrzebowych oraz
zarezerwowanych intencji mszalnych. Załatwienie innych spraw prosimy uzgadniać
telefonicznie w godz. urzędowania.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć najnowszy „Przewodnik Katolicki”. Warto w nim
przeczytać m.in. „Powrót z sakramentalnej emigracji” – o duchowej interpretacji działania
sakramentów; „Słuchaliśmy, nie rozumieliśmy” – rozmowa o finansach w Kościele po pandemii;
„Słowo, które wp@dło w sieć” – o inicjatywach duszpasterskich podejmowanych w mediach
elektronicznych. Do „Przewodnika” dołączony jest „Modlitewnik na każdy dzień maja”.
Zachęcamy do nabycia i religijnej lektury.

10. W minionym tygodniu próg wieczności przekroczyli: śp. Henryka Wosik lat 86; Andrzej
Wojtysiak lat 62; Maria Balcerak lat 64; Bolesław Jakubowski lat 72; Maria Banasik lat 76 i
Aleksandra Maćkowiak lat 74,
których ze wszystkimi naszymi zmarłymi powierzamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek…….

11. Na pomyślność dla naszej Ojczyzny oraz wytrwałe podążanie za Chrystusem, Dobrym
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Pasterzem, przyjmijmy umocnienie Bożym błogosławieństwem.

Proboszcz

Ks. Józef Kubalewski
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